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Forslag til vedtak på Årsmøte 2018 
 

1) Vedta ambisjonsnivå/mål for Jernbanekampanjen 2017. 
2) Etablere en arbeidsgruppe med oppgave å danne et nettverk av utvalgte 

ressurspersoner utenom BKA. Dette nettverket skal organisere, planlegge og 
gjennomføre aksjoner for måloppnåelse. 

 
Begrunnelse. 
Ambisjonsnivå. 
Ambisjonen må være å vekke en seriøs offentlig debatt om norsk samferdselspolitikk. En 
debatt som overdøver dagens tradisjonelle «debatt», som hovedsakelig består av 
nabokrangel fylker og regioner imellom om bevilgninger til stumper av riksvei eller bane. Det 
siste har faktisk lenge vært en ønskesituasjon for Samferdselsdepartementet. Da kan 
departementet suverent svare på alt med sine forenklede beregninger av hvilken stump av 
riksvei eller bane som er mest samfunnsmessig lønnsom.  Den viktigste årsak til at 
departementet niholder på denne praksis, er nok like vel at de dermed slipper unna alt snakk 
om den store unnlatelsessynd. Den som har sine røtter langt tilbake, nemlig det fullstendige 
fravær av en overordnet strategisk plan for landets totale samferdselssystem. 
 
Vi må ha som ambisjon at en seriøs og bred debatt blir reist. Den skal tydelig få fram fakta 
som gjør det mulig for alle å vurdere samfunnsnytte og kostnader ved dagens planlagte 
samferdselssystem, sammenliknet med et prinsipielt annerledes system.  Dagens 
sektorplaner prioriterer (uten faglig begrunnelse) riksveier for 110 km/t for langtransport 
trailere og busser, samt øket flytrafikk, og dertil stykkevis utbedring av det gamle 
jernbanesystem. Et alternativt landsdekkende system vil derimot prioritere gode fylkesveier 
og sjøhavner, knyttet opp til dobbeltsporet høyhastighetsbane for gods og passasjerer 
mellom de store byene og til utlandet. 
 
Arbeidsgruppe for etablering av en «Task force». 
BKA kan ikke selv snu en politisk majoritet. Den søvngjengeraktige konserverende makta i 
etatene og de store partiene kan synes skremmende stor. Men vår rolle kan være å starte en 
tiltrengt modningsprosess. Være surdeigen som setter i gang en gjæringsprosess. Vi må 
starte i riktig ende, ved å knytte allianser til kjente enkeltpersoner, tungvektere, som kan 
vekke næringslivs- og andre tunge organisasjoner. Da kan en dominoeffekt komme i gang. 
Da kan den labile politiske vind plutselig snu. 
  
Vi har desperat dårlig tid. Nå kreves et krafttak, mens det enda er handlingsrom. Da må vi 
først starte en intern arbeidsgruppe. Den har som oppgave å danne et effektivt 
aksjonsnettverk av ressurspersoner utenom BKA. Nettverket har som oppgave å danne et 
antall mindre aksjonsgrupper som så kreerer, planlegger og gjennomfører konkrete 
arrangementer, som kan vekke oppsikt og dermed videre debatt. Den første konkrete aksjon 
er å gjennomføre seminaret som var planlagt gjennomført før sommeren i år. Så må det 
etter hvert komme mer spektakulære arrangementer. Idar og Otto drøftet en rekke ideer 
tidlig i år, og et par av dem ble forelagt BKAs «tankesmie for Jernbanekampanjen». 
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Kan vi makte det? 
Det endelige mål er å få hele samferdselspolitikken over på et fornuftig spor. Det er 
utvilsomt det mest effektive politisk betingete tiltak som Norge kan gjøre for å oppfylle 
klimabetingelser, og samtidig legge det beste grunnlaget for utvikling av bedrifter for 
realverdiskaping i et mer variert og bærekraftig næringsliv. Det er barnas framtid som BKA er 
der for. Nå er imidlertid oppgaven å få startet en prosess som etter hvert kan bli så sterk at 
den kan ende opp med et slikt fruktbart resultat. Vår oppgave med å gjennomføre akkurat 
dette startarbeidet krever kløkt og glød, men er neppe en så uoverkommelig utfordring som 
det umiddelbart kan synes. Det er nå eller aldri! Det sa vi i fjor, og i år er kanskje siste frist? 
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